
KRANİAL VE PERİFERİK SİNİR SORUNLARI 

G50 Trigeminal sinir bozuklukları 

G50.8 Trigeminal sinirin diğer bozuklukları 

G50.9 Trigeminal sinir bozukluğu, tanımlanmamış 

S04.5 Fasial sinir yaralanması 

G55* Sinir kökü ve pleksus basıları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda 

G55.0* Sinir kökü ve pleksus basısı, neoplastik hastalıklarda (C00-D48†) 

G55.1* Sinir kökü ve pleksus basısı, intervertebral disk bozukluklarında (M50- M51†) 

G55.2* Sinir kökü ve pleksus basısı, spondilozda (M47.-†) 

G55.3* Sinir kökü ve pleksus basısı, diğer dorsopatilerde (M45-M46†, M48.-†, M53-M54†) 

G55.8* Sinir kökü ve pleksus basısı, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda 

 

S14.4 Boyun periferik sinirleri yaralanmaları 

S14.5 Servikal sempatik sinir yaralanması 

S14.6 Boyunun diğer ve tanımlanmamış sinirlerinin yaralanmaları 

 

S24.3 Toraks periferik sinirlerinin yaralanması 

S24.4 Torasik sempatik sinirlerin yaralanması 

S24.5 Toraks diğer sinirlerinin yaralanması 

S24.6 Toraks tanımlanmamış sinirinin yaralanması 

 

S34.5 Lomber, sakral ve pelvik sempatik sinir yaralanması 

S34.6 Karın, bel ve pelvis periferik sinir (lerinin) yaralanması 

S34.8 Karın, bel ve pelvis düzeyinde diğer ve tanımlanmamış sinir yaralanması 

S44 Omuz ve üst kol düzeyinde sinir yaralanması 

S44.0 Üst kol düzeyinde ulnar sinir yaralanması 

S44.1 Üst kol düzeyinde median sinir yaralanması 

S44.2 Üst kol düzeyinde radial sinir yaralanması 

S44.3 Aksiller sinir yaralanması 

S44.4 Muskülokütanöz sinir yaralanması 

S44.5 Omuz ve üst kol düzeyinde kütenöz duyu siniri yaralanması 

S44.7 Omuz ve üst kol düzeyinde birden fazla sinir yaralanması 

S44.8 Omuz ve üst kol düzeyinde diğer sinirlerin yaralanması 

S44.9 Omuz ve üst kol düzeyinde tanımlanmamış sinir yaralanması 

S54 Ön kol düzeyinde sinir yaralanması 

S54.0 Ön kol düzeyinde ulnar sinir yaralanması 

S54.1 Ön kol düzeyinde median sinir yaralanması 



S54.2 Ön kol düzeyinde radial sinir yaralanması 

S54.3 Ön kol düzeyinde kütenöz duyu sinir yaralanması 

S54.7 Ön kol düzeyinde birden fazla sinir yaralanması 

S54.8 Ön kol düzeyinde diğer sinirlerin yaralanması 

S54.9 Ön kol düzeyinde tanımlanmamış sinir yaralanması 

 

S84 Baldır düzeyinde sinir yaralanması 

S84.0 Baldır düzeyinde tibial sinir yaralanması 

S84.1 Baldır düzeyinde peroneal sinir yaralanması 

S84.2 Baldır düzeyinde kutanöz duyu sinir yaralanması 

S84.7 Baldır düzeyinde birden fazla sinir yaralanması 

S84.8 Baldır düzeyinde diğer sinirlerin yaralanması 

S84.9 baldır düzeyinde tanımlanmamış sinir yaralanması 

S64 El bileği ve el düzeyinde sinir yaralanması 

S64.9 El bileği ve el düzeyinde tanımlanmamış sinirin yaralanması 

S74 Kalça ve uyluk düzeyinde sinir yaralanması 

S74.0 Kalça ve uyluk düzeyinde siyatik sinir yaralanması 

S74.1 Kalça ve uyluk düzeyinde femoral sinir yaralanması 

S74.2 Kalça ve uyluk düzeyinde kutanöz duyu siniri yaralanması 

S74.7 Kalça ve uyluk düzeyinde birden fazla sinir yaralanması 

S74.8 Kalça ve uyluk düzeyinde diğer sinirlerin yaralanması 

S94 Ayak bileği ve ayak düzeyinde sinir yaralanması 

S94.0 Lateral plantar sinir yaralanması 

S94.1 Medial plantar sinir yaralanması 

S94.2 Ayak bileği ve ayak düzeyinde derin peroneal sinir yaralanması 

S94.3 Ayak bileği ve ayak düzeyinde kütenöz duyu siniri yaralanması 

S94.7 Ayak bileği ve ayak düzeyinde birden fazla sinir yaralanması 

S94.8 Ayak bileği ve ayak düzeyinde diğer sinirlerin yaralanması 

S94.9 Ayak bileği ve ayak düzeyinde tanımlanmamış sinir yaralanması 

 

T11.3 Üst ekstremitenin tanımlanmamış sinir yaralanması, düzey tanımlanmamış 

T13.3 Alt ekstremitenin tanımlanmamış sinir yaralanması, düzey tanımlanmamış 

T14.4 Vücut bölgesi tanımlanmamış sinir(ler)inin yaralanması 

T06.2 Birden fazla vücut bölgesi sinirlerinin yaralanmaları 

KONUŞMA REHABİLİTASYONU 

Z50.5 Konuşma terapisi 



F80 Konuşma ve dil özel gelişimsel bozuklukları 

F80.0 Özel konuşma artikülasyon bozukluğu 

F80.1 Ekspressif dil bozukluğu 

F80.2 Reseptif dil bozukluğu 

F80.3 Epilepsinin eşlik ettiği kazanılmış afazi [Landau-Kleffner] 

F80.8 Konuşma ve dile ait diğer gelişimsel bozukluklar 

F80.9 Gelişimsel konuşma ve dil bozuklukları, tanımlanmamış 

J38 Vokal kordlar ve larinks hastalıkları, başka yerde sınıflanmamış 

J38.0 Vokal kordlar ve larinks paralizisi 

R47 Konuşma bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış 

R47.0 Disfazi ve afazi 

R47.1 Dizartri ve anartri 

R47.8 Konuşma bozuklukları diğer ve tanımlanmamış 

 

R48 Disleksia ve diğer sembolik disfonksiyonlar, başka yerde sınıflanmamış 

R48.0 Disleksi ve aleksi 

R48.1 Agnozi 

R48.2 Apraksi 

 

R48.8 Sembolik disfonksiyonlar diğer ve tanımlanmamış 

R49 Ses bozuklukları 

R49.0 Disfoni 

R49.1 Afoni 

 

KOGNİTİF REHABİLİTASYON 

R41 Tanıma fonksiyonları ve sezgiye ait diğer semptom ve belirtiler 

R41.0 Dizorientasyon, tanımlanmamış 

R41.1 Anterograd amnezi 

R41.2 Retrograd amnezi 

R41.3 Amnezi, diğer 

R41.8 Tanıma fonksiyonlarını ve sezgi ile ilgili diğer ve tanımlanmamış semptom ve belirtiler 

 

 

 

YUTMA REHABİLİTASYONU 



R13 Disfaji 

NEOPLASTİK HASTALIKLAR 

C10 Orofarinks malign neoplazmı 

C10.0 Vallekula malign neoplazmı 

C10.1 Epiglot ön yüzünde malign neoplazm 

C10.2 Orofarinks yan duvarında malign neoplazm 

C10.3 Orofarinks arka duvarında malign neoplazm 

C10.9 Orofarinks malign neoplazmı, tanımlanmamış 

C11 Nazofarinks malign neoplazmı 

C12 Priform sinüsün malign neoplazmı 

C13 Hipofarinks malign neoplazmı 

C14.0 Farinks malign neoplazmı, tanımlanmamış 

C14.1 Laringofarinks malign neoplazmı 

C32 Larinks malign neoplazmı 

D10 Ağız ve farinks benign neoplazmı 

D14.1 Larinks benign neoplazmı 

 

SOLUNUM REHABİLİTASYONU 

E84 Kistik fibrozis 

E84.0 Kistik fibrozis, akciğer tutulumu ile birlikte 

J18.0 Bronkopnömoni, tanımlanmamış 

J18.1 Lober pnömoni, tanımlanmamış 

J18.2 Hipostatik pnömoni, tanımlanmamış 

J18.8 Pnömoni, diğer tanımlanmamış organizmalar 

J18.9 Pnömoni, tanımlanmamış 

J20 Akut bronşit 

J21 Akut bronşiolit 

J21.0 Akut bronşiolit, solunum sinsityel virüsüna bağlı 

 

J40 Bronşit, akut veya kronik olarak tanımlanmamış 

J41 Kronik bronşit, basit ve mukopürülan 

J41.0 Basit kronik bronşit 

J41.1 Mukopürülan kronik bronşit 

J41.8 Karma basit ve mukopürülan kronik bronşit 

J66 Havayolu hastalığı, tanımlanmış organik tozlara bağlı 

J68 Solunum hastalıkları, solunan kimyasal madde, gaz,duman 



J68.0 Bronşit ve pnömonit; kimyasal madde, gaz, duman ve buharlara bağlı 

J68.1 Akut akciğer ödemi; kimyasal madde, gaz, duman ve buharlara bağlı 

J68.2 Üst solunum yolu enflamasyonu; kimyasal madde, gaz, duman ve 

J68.3 Akut ve subakut solunum yolu durumlar, diğer kimyasal madde, gaz, 

J68.4 Kronik solunum yolu durumları; kimyasal madde, gaz, duman ve buharlara bağlı 

J68.8 Respiratuvar durumlar; diğer kimyasal madde, gaz, duman ve buharlara bağlı 

J68.9 Respiratuvar durum; tanımlanmamış kimyasal madde, gaz, duman ve buharlara bağlı 

J69 Pnömonit katı ve sıvılara bağlı 

J69.0 Pnömonit, gıda ve kusmuğa bağlı 

69.1 Pnömonit, yağ ve esanslara bağlı 

J69.8 Pnömonit, diğer katı ve sıvılara bağlı 

J70.2 İntersitisyel akciğer bozuklukları, akut ilaca bağlı 

J70.8 Diğer tanımlanmış dış etkenlere bağlı solunum durumları 

J70.9 Tanımlanmamış dış etkenlere bağlı solunum durumları 

J80 Yetişkin solunum distres sendromu (ARDS) 

J81 Akciğer ödemi 

J82 Pulmoner eozinofili, başka yerde sınıflanmamış 

J84 İntersitisyel akciğer hastalıkları, diğer 

J84.0 Alveolar ve paryetoalveolar durumlar 

J84.9 İntersitisyel pulmoner hastalık, tanımlanmamış  

J85 Akciğer ve mediasten apsesi 

J85.0 Akciğerin gangren ve nekrozu 

J85.1 Akciğer apsesi, pnömonili 

J85.2 Akciğer apsesi, pnömonisiz 

J85.3 Mediasten apsesi 

J86 Piyotoraks 

J86.0 Piyotoraks, fistüllü 

J86.9 Piyotoraks, fistülsüz 

J90 Plevra efüzyonu, başka yerde sınıflanmamış 

J93 Pnömotoraks 

J93.0 Spontan pnömotoraks, basınçlı 

J93.1 Spontan pnömotoraks, diğer 

J93.8 Pnömotoraks, diğer 

J93.9 Pnömotoraks, tanımlanmamış 

J94 Plevral diğer durumlar 

J94.0 Şilöz efüzyon 

J94.8 Plevral durumlar diğer, tanımlanmış 

J94.9 Plevral durum, tanımlanmamış 

J96 Solunum yetmezliği, başka yerde sınıflanmamış 

J96.0 Akut solunum yetmezliği 

J96.9 Solunum yetmezliği, tanımlanmamış 



J98 Diğer solunum bozuklukları 

J98.0 Bronş hastalıkları, başka yerde sınıflanmamış 

J98.1 Pulmoner kollaps 

J98.2 İntersitisyel amfizem 

J98.3 Kompensatuvar amfizem 

J98.4 Akciğerin diğer hastalıkları 

J98.8 Solunum bozuklukları diğer, tanımlanmış 

J98.9 Solunum bozuklukları, tanımlanmamış 

J99* Solunum bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda 

J99.0* Romatoid akciğer hastalığı (M05.1†) 

J99.8* Solunum bozuklukları, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda 

P27.9 Perinatal dönemden başlayan tanımlanmamış kronik respiratuvar hastalık 

P28 Akciğer ile ilgili diğer durumlar, perinatal dönemden kaynaklanan 

P28.0 Yenidoğanın primer atelektazisi 

P28.1 Yenidoğan atelektazisi, diğer ve tanımlanmamış 

P28.5 Yenidoğanın solunum yetmezliği 

P28.8 Yenidoğanın diğer tanımlanmış respiratuvar durumları 

P28.9 Yenidoğanın repiratuvar durumları, tanımlanmamış 

P29 Kardiyovasküler bozukluklar, perinatal dönemden kaynaklanan 

NEOPLASTİK HASTALIKLAR 

C33 Trakea malign neoplazmı 

C34 Bronş ve akciğer malign neoplazmı 

C34.0 Ana bronş malign neoplazmı 

C34.1 Bronş veya akciğer malign neoplazmı, üst lob 

C34.2 Bronş veya akciğer malign neoplazmı, orta lob 

C34.3 Bronş veya akciğer malign neoplazmı, alt lob 

C34.8 Bronş ve akciğer overlapping lezyonu 

C34.9 Bronş veya akciğer malign neoplazmı, tanımlanmamış 

C39 Solunum sistemi ve toraks-içi organların malign neoplazmı, 

C39.0 Üst solunum yolu malign neoplazmı, tanımlanmamış kısım 

C39.8 Solunum organları ve intratorasik organların overlapping lezyonu 

C39.9 Solunum sisteminde eksik tanımlanmış yerlerin malign neoplazmı 

D14.2 Trakea benign neoplazmı 

D14.3 Bronş ve akciğer benign neoplazmı 

D14.4 Solunum sistemi benign neoplazmı, tanımlanmamış 

D15 Benign neoplazm, diğer ve tanımlanmamış intratorasik organların 

D15.7 Toraks-içi organların benign neoplazmı, diğer tanımlanmış 

D15.9 Toraks-içi organ benign neoplazmı, tanımlanmamış 



 

KANSER REHABİLİTASYONU 

C50 Meme malign neoplazmı 

C50.0 Meme ucu ve areola malign neoplazmı 

C50.1 Meme merkezi kısmı malign neoplazmı 

C50.2 Meme üst iç kadranı malign neoplazmı 

C50.3 Meme alt iç kadranı malign neoplazmı 

C50.4 Meme üst dış kadranı malign neoplazmı 

C50.5 Meme alt dış kadranı malign neoplazmı 

C50.6 Meme aksiller kuyruğu malign neoplazmı 

C50.8 Meme overlapping lezyonu 

C50.9 Meme malign neoplazmı, tanımlanmamış 

D36.1 Periferik sinirler ve otonom sinir sistemi benign neoplazmı 

 

 

NÖROMUSKULER MESANE  

 

[N31 Mesanenin nöromusküler fonksiyon bozukluğu, başka yerde sınıflanmamış 

N31.0 Baskılanamamış nöropatik mesane, başka yerde sınıflanmamış 

N31.1 Refleks nöropatik mesane, başka yerde sınıflanmamış 

N31.2 Flask nöropatik mesane, başka yerde sınıflanmamış 

N31.8 Mesanenin diğer nöromusküler disfonksiyonları 

N31.9 Mesanenin nöromusküler disfonksiyonu, tanımlanmamış 

R32 Üriner inkontinans, tanımlanmamış 

KOMPLİKASYONLU METABOLİK HASTALIKLAR 

E10.4† İnsülin bağımlı diyabetes mellitüs, nörolojik komplikasyonla birlikte 

E11.4† İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, nörolojik komplikasyonla birlikte 

E11.5 İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, periferik dolaşım komplikasyonuyla birlikte 

E12.4† Malnütrisyona bağlı diyabetes mellitüs, nörolojik komplikasyonla birlikte 

E12.5 Malnütrisyona bağlı diyabetes mellitüs, periferik dolaşım komplikasyonuyla birlikte 

E13.4† Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış, nörolojik komplikasyonla birlikte 

E14.4† Diyabetes mellitüs, tanımlanmamış, nörolojik komplikasyonla birlikte 

E14.5 Diyabetes mellitüs, tanımlanmamış, periferik dolaşım komplikasyonuyla birlikte 

 

 



OBEZİTE REHABİLİTASYONU 

E66 Obezite 

E66.2 Aşırı obezite, alveoler hipoventilasyonla birlikte olan 

E66.8 Obezite, diğer 

E66.9 Obezite, tanımlanmamış 

R63.5 Anormal kilo alma 

E78.5 Hiperlipidemi, tanımlanmamış 

 

KRONİK AĞRI 

G43 Migren 

G43.0 Aurasız migren [common migraine] 

G43.1 Auralı migren [klasik migren] 

G43.2 Status migrenozus 

G43.3 Komplikasyonlu migren 

G43.8 Migrenler, diğer 

G43.9 Migren, tanımlanmamış 

G44 Baş ağrısı, diğer sendromları 

G44.0 Küme baş ağrısı sendromu 

G44.1 Vasküler baş ağrısı, başka yerde sınıflanmamış 

G44.2 Gerilim baş ağrısı 

G44.3 Kronik post-travmatik baş ağrısı 

G44.4 İlaca bağlı baş ağrısı, başka yerde sınıflanmamış 

G44.8 Baş ağrısı sendromları diğer, tanımlanmış 

G50.0 Trigeminal nevralji 

G50.1 Atipik fasiyal ağrı 

G53.0 Postzoster nevralji (B02.2†) 

R52 Ağrı, başka yerde sınıflanmamış 

R52.0 Akut ağrı 

R52.1 Kronik tedaviye yanıt vermeyen ağrı 

R52.2 Kronik ağrı, diğer 

R52.9 Ağrı, tanımlanmamış 

 

GÖRME VE DENGE REHABİLİTASYONU 

H54 Körlük ve az görme 

H54.0 Her iki gözde körlük 

H54.1 Tek gözde körlük, diğer gözde görme azlığı 



H54.2 Her iki gözde az görme 

H54.3 Her iki gözde nitelendirilmemiş görme kaybı 

H54.4 Tek gözde körlük 

H54.5 Tek gözde görme azlığı 

H54.6 Tek gözde nitelendirilmemiş görme kaybı 

H54.7 Görme kaybı, tanımlanmamış 

H55 Nistagmus ve diğer düzensiz göz hareketleri 

S05.7 Gözün avülsiyonu 

S05.8 Göz ve orbitanın diğer yaralanmaları 

S05.9 Göz ve orbita yaralanması, tanımlanmamış kısım 

KARDİYAK REHABİLİTASYON 

Z50.0 Kalp rehabilitasyonu 

I00 Eklem romatizması, kalp tutulumu olmaksızın 

I01 Eklem romatizması, kalp tutulumu ile birlikte 

I23 Akut miyokard enfarktüsü sonrası bazı komplikasyonlar 

I25 Kronik iskemik kalp hastalığı 

I25.9 Kronik iskemik kalp hastalığı, tanımlanmamış 

I38 Endokardit, kapak tanımlanmamış 

I39* Endokardit ve kalp kapak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda 

I39.0* Mitral kapak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda 

I39.1* Aortik kapak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda 

I39.2* Triküspid kapak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda 

I39.3* Pulmoner kapak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda 

I39.4* Birden fazla kapak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda 

I39.8* Endokardit, kapak tanımlanmamış, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda 

I43* Kardiyomiyopati, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda 

I43.0* Kardiyomiyopati, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda 

I43.1* Kardiyomiyopati, metabolik hastalıklarda 

I43.2* Kardiyomiyopati, nütrisyonel hastalıklarda 

I43.8* Kardiyomiyopati, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda 

I51 Kalp hastalıklarının komplikasyonları ve sınırları belirsiz tanımları 

I51.6 Kardiyovasküler hastalık, tanımlanmamış 

I51.7 Kardiyomegali 

I70.9 Ateroskleroz 

I97.0 Postkardiyotomi sendromu 

I97.1 Kardiak cerrahi sonrası diğer fonksiyonel bozukluklar 



 

 

PERİFERİK VASKÜLER-LENFATİK SİSTEM SORUNLARI 

I73 Periferik vasküler hastalıklar diğer 

I73.8 Periferik vasküler hastalıklar diğer, tanımlanmış 

I73.9 Periferik vasküler hastalık, tanımlanmamış 

 

I87 Venlerin diğer bozuklukları 

I87.0 Postflebitik sendrom 

I87.1 Venlerin kompresyonu 

I87.2 Venöz yetersizlik (kronik) (periferik) 

I87.8 Venlerin diğer tanımlanmış bozuklukları 

I87.9 Ven bozuklukları, tanımlanmamış 

I97.8 Dolaşım sisteminin diğer girişim sonrası bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış 

I97.9 Dolaşım sisteminin girişim sonrası bozuklukları, tanımlanmamış 

I98* Dolaşım sisteminin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda 

L89 Dekubitus ülseri 

R60 Ödem, başka yerde sınıflanmamış 

R60.0 Bölgesel ödem 

R60.1 Yaygın ödem 

R60.9 Ödem, tanımlanmamış 

 

SİSTEMİK ROMATİZMAL HASTALIKLAR 

L93 Lupus eritematoz 

L93.0 Diskoid lupus eritematoz 

L93.1 Subakut kutanöz lupus eritematoz 

L93.2 Lokal lupus eritematoz, diğer 

L94 Lokalize diğer bağ doku bozuklukları 

L94.0 Lokalize skleroderma [morphea] 

L94.1 Linear skleroderma 

L94.2 Kalsinozis kütis 

L94.3 Sklerodaktili 

L94.4 Gottron papülleri 

L94.5 Poikiloderma vaskülare atrofikans 

L94.6 Ainhum 

L94.8 Bağ dokusu bozuklukları, diğer tanımlanmış lokalize 

L94.9 Bağ dokusu bozukluğu lokalize, tanımlanmamış 



L95 Deriye sınırlı vaskülit, başka yerde sınıflanmamış 

L95.0 Livedoid vaskülit 

L95.1 Eritema elevatum diutinum 

L95.8 Deriye sınırlı vaskülit, diğer 

L95.9 Deriye sınırlı vaskülit, tanımlanmamış 

L97 Alt ekstremitenin ülseri, başka yerde sınıflanmamış 

L98 Deri ve derialtı dokunun diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış 

L98.0 Piyojenik granülom 

L98.1 Faktitiyal dermatit 

L98.2 Febril nötrofilik dermatoz [Sweet] 

L98.3 Eozinofilik selülit [Wells] 

L98.4 Derinin kronik ülseri, başka yerde sınıflanmamış 

L98.5 Deri müsinozu 

L98.6 Derinin ve subkütan dokunun infiltratif bozuklukları, diğer 

L98.8 Derinin ve subkütan dokunun diğer tanımlanmış bozuklukları 

L98.9 Derinin ve subkütan dokunun bozuklukları, tanımlanmamış 

L99* Derinin ve derialtı dokunun diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış 

L99.0* Deri amiloidozu (E85.-†) 

L99.8* Derinin ve derialtı dokunun diğer tanımlanmış bozuklukları, başka yerde sınıflanmış 

 

M00 Piyojenik artrit 

M00.0 Stafilokokal artrit ve poliartrit 

M00.1 Pnömokokal artrit ve poliartrit 

M00.2 Streptokokal artrit ve poliartrit, diğer 

M00.8 Artrit ve poliartrit, diğer tanımlanmış bakteriyel ajanlara bağlı 

M00.9 Piyojenik artrit, ajanın belirlenmediği 

M01* Eklem enfeksiyonları, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve paraziter 

M01.0* Meningokokal artrit (A39.8†) 

M01.1* Tüberküloz artrit (A18.0†) 

M01.2* Artrit, Lyme hastalığında (A69.2†) 

M01.3* Artrit, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda 

M01.4* Kızamıkçık artriti (B06.8†) 

M01.5* Artrit, başka yerde sınıflanmış diğer viral hastalıklarda 

M01.6* Artrit, mikozlarda (B35-B49†) 

M01.8* Artrit, başka yerde sınıflanmış diğer enfeksiyöz ve paraziter hastalıklarda 

M02 Reaktif artropatiler 

M02.0 Artropati, barsak bypass cerrahisi sonrası 

M02.1 Postdizanterik artropati 

M02.2 Postimmünizasyon artropatisi 

M02.3 Reiter hastalığı 

M02.8 Reaktif artropatiler, diğer 

M02.9 Reaktif artropati, tanımlanmamış 



M03* Postenfektif ve reaktif artropatiler, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda 

M03.0* Postmeningokokal artrit (A39.8†) 

M03.1* Postenfektif artropati, sifilizde 

M03.2* Postenfeksiyöz diğer artropatiler, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda 

M03.6* Reaktif artropati, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda 

M06 Romatoid artrit, diğer 

M06.0 Seronegatif romatoid artrit 

M06.1 Erişkin başlangıçlı Still hastalığı 

M06.2 Romatoid bursit 

M06.3 Romatoid nodül 

M06.4 Enflamatuvar poliartropati 

M06.8 Romatoid artrit diğer, tanımlanmış 

M06.9 Romatoid artrit, tanımlanmamış 

M07* Psoriatik ve enteropatik artropatiler 

M07.0* Distal interfalangeal psoriatik artropati (L40.5†) 

M07.1* Artritis mutilans (L40.5†) 

M07.2* Psoriatik spondilit (L40.5†) 

M07.3* Psoriatik artropatiler, diğer (L40.5†) 

M07.4* Artropati, Crohn hastalığında (regional enterit) (K50.-†) 

M07.5* Artropati, ülseratif kolitte (K51.-†) 

M07.6* Enteropatik artropatiler, diğer M08 Juvenil artrit 

M10 Gut 

M10.0 Gut, idiopatik 

M10.1 Gut, kurşuna bağlı 

M10.2 Gut, ilaca bağlı 

M10.3 Gut, renal fonksiyonun azalmasına bağlı 

M10.4 Gut, diğer sekonder 

M10.9 Gut, tanımlanmamış 

M11 Kristal artropatileri, diğer 

M11.0 Hidroksiapatit depo hastalığı 

M11.1 Ailesel kondrokalsinoz 

M11.2 Kondrokalsinoz, diğer 

M11.8 Kristal artropatileri diğer, tanımlanmış 

M11.9 Kristal artropati, tanımlanmamış 

M12 Artropatiler diğer, tanımlanmış 

M12.0 Kronik postromatik artropati [jaccoud] 

M12.1 Kaschin-Beck hastalığı 

M12.2 Villonodüler sinovit (pigmente) 

M12.3 Palindromik romatizm 

M12.4 İntermittan hidrartroz 

M12.5 Travmatik artropati 



M12.8 Artropatiler diğer tanımlanmış, başka yerde sınıflanmamış 

M13 Artrit, diğer 

M13.0 Poliartrit, tanımlanmamış 

M13.1 Monoartrit, başka yerde sınıflanmamış 

M13.8 Artritler diğer, tanımlanmış 

M13.9 Artrit, tanımlanmamış 

M14* Artropatiler, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda 

M14.0* Gut artropatisi enzim defekti ve diğer kalıtsal bozukluklara bağlı 

M14.1* Kristal artropati, diğer metabolik bozukluklarda 

M14.2* Diyabetik artropati (E10-E14† genel dördüncü karakter.6 ile) 

M14.3* Lipoid dermatoartrit (E78.8†) 

M14.4* Artropati, amiloidozda (E85.-†) 

M14.5* Artropati, diğer endokrin, nütrisyonel ve metabolik bozukluklarda 

M14.6* Nöropatik artropati 

M14.8* Artropatiler, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda 

E85 Amiloidozis 

E85.0 Heredofamilyal amiloidozis, nöropatik olmayan 

E85.1 Herodofamilyal amiloidozis, nöropatik 

E85.2 Amiloidozis, herodofamilyal tanımlanmamış 

E85.3 Amiloidozis, sekonder sistemik 

E85.4 Amiloidozis, organla sınırlı 

E85.8 Amiloidozis, diğer 

E85.9 Amiloidozis, tanımlanmamış 

D86.2 Akciğer sarkoidozu, lenf nodları sarkoidozu ile birlikte 

D86.8 Sarkoidoz, diğer ve kombine yerlerin 

D86.9 Sarkoidoz, tanımlanmamış 

M30 Poliarterit nodoza ve ilişkili durumlar 

M30.0 Poliarteritis nodoza 

M30.1 Poliarteritis, akciğer tutulumu ile [Churg-Strauss] 

M30.2 Juvenil poliarteritis 

M30.3 Mukokutanöz lenf nodu sendromu [Kawasaki] 

M30.8 Poliarteritis nodoza ile ilişkili diğer durumlar 

M31 Nekrotizan vaskülopatiler, diğer 

M31.0 Hipersensitivite anjiit 

M31.1 Trombotik mikroanjiopati 

M31.3 Wegener granülomatozu 

M31.4 Aortik ark sendromu [Takayasu] 

M31.5 Dev hücreli arterit, polimyalji romatika ile birlikte M31.6 Dev hücreli arterit, diğer 

M31.8 Nekrotizan vaskülopatiler diğer, tanımlanmış 

M31.9 Nekrotizan vaskülopati, tanımlanmamış 

M32 Sistemik lupus eritematozus 



M32.0 Sistemik lupus eritematozus, ilaca bağlı 

M32.1†* Sistemik lupus eritematozus, organ veya sistem tutulumu ile 

M32.8 Sistemik lupus eritematozusun diğer formları 

M32.9 Sistemik lupus eritematozus, tanımlanmamış 

M33 Dermatopolimiyozit 

M33.0 Juvenil dermatomiyozit 

M33.1 Dermatomiyozit, diğer 

M33.2 Polimiyozit 

M33.9 Dermatopolimiyozit, tanımlanmamış 

M34 Sistemik skleroz 

M34.0 Progressif sistemik sklerozis 

M34.1 CR(E)ST sendromu 

M34.2 Sistemik sklerozis, ilaç ve kimyasal maddelere bağlı 

M34.8 Sistemik sklerozun diğer formları 

M34.9 Sistemik sklerozis, tanımlanmamış 

M35 Bağ dokusunun diğer sistemik tutulumu 

M35.0 Sikka sendromu [Sjögren] 

M35.1 Overlap sendromları, diğer 

M35.2 Behçet hastalığı 

M35.3 Polimiyalji romatika 

M35.4 Diffüz (eozinofilik) fasiit 

M35.5 Multifokal fibrosklerozis 

M35.6 Relapsing pannikulit [Wever-Christian] 

M35.7 Hipermobilite sendromu 

M35.8 Bağ dokusunun diğer tanımlanmış sistemik tutulumu 

M35.9 Bağ dokusunun sistemik tutulumu, tanımlanmamış 

M36* Bağ dokusunun sistemik bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda 

M36.0* Dermato(poli)miyozit, neoplastik hastalıklarda (C00-D48†) 

M36.1* Artropati, neoplastik hastalıklarda (C00-D48†) 

M36.2* Hemofilik artropati (D66-D68†) 

M36.3* Artropati, diğer kan hastalıklarında (D50-D76†) 

M36.4* Artropati, başka yerde sınıflanmış hipersensitivite reaksiyonlarında 

M36.8* Bağ dokusunun sistemik bozuklukları, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda 

 

M46 Enflamatuvar spondilopatiler, diğer 

M46.0 Spinal entezopati 

M46.1 Sakroiliit, başka yerde sınıflanmamış 

M46.2 Vertebranın osteomyeliti 

M46.3 İntervertebral diskin enfeksiyonu (piyojenik) 

M46.4 Dissit, tanımlanmamış 

M46.5 Enfektif spondilopatiler, diğer 



M46.8 Enflamatuvar spondilopatiler, diğer tanımlanmış 

M46.9 Enflamatuvar spondilopati, tanımlanmamış 

M49* Spondilopatiler, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda 

M49.0* Vertebra tüberkülozu (A18.0†) 

M49.1* Brusella spondiliti (A23.-†) 

M49.2* Enterobakteriyel spondilit (A01-A04†) 

 

 

OSTEOARTRİT 

M15 Poliartroz 

M15.0 Primer yaygın (osteo)artroz 

M15.1 Heberden nodülleri (artropati ile) 

M15.2 Bouchard nodülleri (artropati ile) 

M15.3 Sekonder multipl artroz 

M15.4 Eroziv (osteo) artro 

z M15.8 Poliartroz, diğer 

M15.9 Poliartroz, tanımlanmamış 

M18 Birinci karpometakarpal eklemin artrozu 

M18.0 Birinci karpometakarpal eklemin primer artrozu, bilateral 

M18.1 Birinci karpometakarpal eklemin primer artrozu, diğer 

M18.2 Posttravmatik birinci karpometakarpal eklemin artrozu, bilateral 

M18.3 Birinci karpometakarpal eklemin diğer posttravmatik artrozu 

M18.4 Birinci karpometakarpal eklemin diğer sekonder artrozu, bilateral 

M18.5 Birinci karpometakarpal eklemin diğer sekonder artrozu 

M18.9 Birinci karpometakarpal eklemin artrozu, tanımlanmamış 

 

M47 Spondilozis 

M47.0* Anterior spinal ve vertebral arter kompresyon sendromları (G99.2*) 

M47.1 Spondiloz, diğer myelopati ile 

M47.2 Spondiloz, diğer radikulopati ile 

M47.8 Spondiloz, diğer 

M47.9 Spondiloz, tanımlanmamış 

EKSTREMİTE DEFORMİTELERİ 

M25 Eklem diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış 

M25.0 Hemartroz 

M25.1 Eklemin fistülü 

M25.2 Sarsak (flail) eklem 



M25.4 Eklem effüzyonu 

M25.5 Eklem ağrısı 

M25.6 Eklemin sertliği, başka yerde sınıflanmamış 

M25.7 Osteofit 

M25.8 Diğer tanımlanmış eklem bozuklukları 

M25.9 Eklem bozuklukları, tanımlanmamış 

M20 Ayak parmakların ve parmakların kazanılmış deformiteleri 

M20.0 Parmak (lar)ın deformitesi 

M20.1 Halluks valgus (kazanılmış) 

M20.2 Halluks rijidus 

M20.3 Ayak parmaklarının diğer deformitesi (kazanılmış) 

M20.4 Çekiç parmak(lar) (kazanılmış), diğer 

M20.5 Ayak başparmak(lar)ının diğer deformiteleri (kazanılmış) 

OMURGA DEFORMİTELERİ 

M40 Kifoz ve lordoz 

M40.0 Postural kifoz 

M40.1 Sekonder kifoz, diğer 

M40.2 Kifoz diğer ve tanımlanmamış 

M40.3 Düz sırt sendromu 

M40.4 Postüral lordoz 

M40.5 Lordoz, tanımlanmamış 

M42 Spinal osteokondroz 

M42.0 Vertebranın juvenil osteokondrozu 

M42.1 Vertebranın erişkin osteokondrozu 

M42.9 Spinal osteokondroz, tanımlanmamış 

M43 Deformiteli dorsopatiler, diğer 

M43.0 Spondiloliz 

M43.1 Spondilolistezis 

M43.2 Vertebra füzyonu, diğer 

M43.3 Rekürren atlantoaksial sublüksasyon, myelopati ile 

M43.4 Atlantoaksial sublüksasyon diğer rekürren 

M43.5 Vertebral sublüksasyon diğer, rekürren 

M43.8 Deformasyonlu dorsopatiler diğer tanımlanmış 

M43.9 Deformiteli dorsopati, tanımlanmamış 

M96 Kas iskelet sisteminin girişim sonrası bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış 

M96.0 Psödoartroz, füzyon veya artrodezden sonra 

M96.1 Postlaminektomi sendromu, başka yerde sınıflanmamış 

M96.2 Postradyasyon kifozu 

M96.3 Postlaminektomi kifozu 

M96.4 Girişim sonrası lordoz 

M96.5 Postradyasyon skolyozu 



M96.6 Kemik kırığı, ortopedik implant eklem protezi veya kemik plağı takılmasını takiben 

M96.8 Girişim sonrası kas iskelet bozuklukları, diğer 

M96.9 Girişim sonrası kas iskelet bozuklukları, tanımlanmamış 

 

 

M53 Dorsopatiler diğer, başka yerde sınıflanmamış 

M53.0 Servikokranial sendrom 

M53.1 Servikobrakial sendrom 

M53.2 Spinal instabiliteler 

M53.3 Sakrokoksigeal bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış 

M53.8 Dorsopatiler diğer, tanımlanmış 

M53.9 Dorsopati, tanımlanmamış 

 

M54 Dorsalji 

M54.0 Pannikülit, sırt ve boyun bölgesini etkileyen 

M54.1 Radikülopati 

M54.2 Boyun ağrısı 

M54.3 Siyatik 

M54.4 Lumbago, siyatik ile 

M54.5 Bel ağrısı 

M54.6 Torasik vertebrada ağrı 

M54.8 Dorsalji, diğer 

M54.9 Dorsalji, tanımlanmamış 

 

DİĞER DEFORMİTEYE YOL AÇAN KAS İSKELET SİSTEMİ SORUNLARI 

K07.6 Temporomandibüler eklem bozuklukları 

M61 Kasların kalsifikasyon ve ossifikasyonu 

M61.0 Miyozitis ossifikans, travmatik 

M61.1 Miyozitis ossifikans, progressif 

M61.2 Kasın paralitik kalsifikasyon ve ossifikasyonu 

M61.3 Kasların kalsifikasyon ve ossifikasyonu, yanıklar ile 

M61.4 Kasın diğer kalsifikasyonu 

M61.5 Kasın diğer ossifikasyonu 

M61.9 Kasın kalsifikasyon ve ossifikasyonu, tanımlanmamış 

 



M62 Kasın diğer bozuklukları 

M62.0 Kasın diastazı 

M62.1 Kasın diğer rüptürü (travmatik olmayan) 

M62.2 Kasın iskemik enfarktüsü 

M62.3 İmmobilite sendromu (paraplejik) 

M62.4 Kasın kontraktürü 

M62.5 Kas harabiyeti ve atrofisi, başka yerde sınıflanmamış 

M62.6 Kas zorlanması (muscular strain) 

M62.8 Kasın diğer tanımlanmış bozuklukları 

M62.9 Kas bozukluğu, tanımlanmamış 

M66 Sinovya ve tendonun spontan rüptürü 

M66.0 Popliteal kist rüptürü 

M66.1 Sinovya rüptürü 

M66.2 Ekstensor tendonların spontan rüptürü 

M66.3 Fleksor tendonların spontan rüptürü 

M66.4 Tendonların diğer spontan rüptürü 

M66.5 Tendonun tanımlanmamış spontan rüptürü 

BİYOMEKANİK BOZUKLUKLAR 

M99 Biomekanik lezyonlar, başka yerde sınıflanmamış 

M99.0 Segmental ve somatik disfonksiyon 

M99.1 Sublüksasyon kompleks (vertebral) 

M99.2 Nöral kanalın sublüksasyon stenozu 

M99.3 Nöral kanalın osseöz stenozu 

M99.4 Nöral kanalın bağ dokusu stenozu 

M99.5 Nöral kanalın intervertebral disk stenozu 

M99.6 İntervertebral foraminanın osseöz ve sublüksasyon stenozu 

M99.7 İntervertebral foraminanın bağ dokusu ve disk stenozu 

M99.8 Biomekanik lezyonlar, diğer 

M99.9 Biomekanik lezyon, tanımlanmamış 

 

 

KONJENİTAL DEFORMİTELER 

Q65 Kalçanın konjenital deformiteleri 

Q65.0 Kalçanın konjenital dislokasyonu, unilateral 

Q65.1 Kalçanın konjenital dislokasyonu, bilateral 

Q65.2 Kalçanın konjenital dislokasyonu, tanımlanmamış 

Q65.3 Kalçanın konjenital sublüksasyonu, unilateral 

Q65.4 Kalçanın konjenital sublüksasyonu, bilateral 



Q65.5 Kalçanın konjenital sublüksasyonu, tanımlanmamış 

Q65.6 Stabil olmayan kalça  

Q65.8 Kalçanın diğer konjenital deformiteleri 

Q65.9 Kalçanın konjenital deformitesi, tanımlanmamış 

Q66 Ayakların konjenital deformiteleri 

Q66.0 Talipes equinovarus 

Q66.1 Talipes kalkaneovarus 

Q66.2 Metatarsus varus 

Q66.3 Ayakların diğer konjenital varus deformiteleri 

Q66.4 Talipes kalkaneovalgus 

Q66.5 Konjenital düz tabanlık 

Q66.6 Ayakların diğer konjenital valgus deformiteleri 

Q66.7 Pes cavus 

Q66.8 Ayakların diğer konjenital deformiteleri 

Q66.9 Ayakların konjenital deformitesi, tanımlanmamış 

Q67 Baş, yüz, vertebra ve göğsün konjenital kas iskelet deformiteleri 

Q74 Ekstremite(ler)in diğer konjenital malformasyonları 

Q74.0 Üst ekstremite(ler)in diğer konjenital malformasyonları, omuz kemeri dahil 

Q74.1 Dizin konjenital malformasyonu 

Q74.2 Alt ekstremite(ler)in diğer konjenital malformasyonları, pelvik kemer dahil 

Q74.3 Arthrogryposis multipleks konjenita 

Q74.8 Ekstremite(ler)in diğer tanımlanmış konjenital malformasyonları 

Q74.9 Ekstremite(ler)in tanımlanmamış konjenital malformasyonu 

 

Q76 Vertebra ve kemik toraksın konjenital malformasyonları 

Q76.0 Spina bifida occulta 

Q76.1 Klippel-Feil sendromu 

Q76.2 Konjenital spondilolistezis 

Q76.3 Konjenital kemik malformasyonuna bağlı konjenital skolyoz 

Q76.4 Vertebranın diğer konjenital malformasyonları, skolyoz ile birlikte olmayan 

Q76.5 Servikal kosta 

Q76.6 Kaburgaların diğer konjenital malformasyonları 

Q76.7 Sternumun konjenital malformasyonu 

Q76.8 Kemik toraksın diğer konjenital malformasyonları 

Q76.9 Kemik toraksın konjenital malformasyonu, tanımlanmamış 

 

 

KONJENİTAL VEYA KAZANILMIŞ REDÜKSİYON DEFEKTİ VEYA  EKSTREMİTEYOKLUĞU 



Q71 Üst ekstremitenin redüksiyon defektleri 

Q71.0 Üst ekstremite(ler)in konjenital komple yokluğu 

Q71.1 Kol ve ön kolun konjenital yokluğu, el mevcut 

Q71.2 Her iki ön kol ve elin konjenital yokluğu 

Q71.3 El ve parmak(lar)ın konjenital yokluğu 

Q71.4 Radiusun longitudinal redüksiyon defekti 

Q71.5 Ulnanın longitudinal redüksiyon defekti 

Q71.6 İstakoz pençesi el 

Q71.8 Üst ekstremite(ler)in diğer redüksiyon defektleri 

Q71.9 Üst ekstremitenin redüksiyon defekti, tanımlanmamış 

 

Q72 Alt ekstremitenin redüksiyon defektleri 

Q72.0 Alt ekstremite(ler)in konjenital komple yokluğu 

Q72.1 Bacak ve baldırın konjenital yokluğu, ayak mevcut 

Q72.2 Her iki ayağın ve bacağın konjenital yokluğu 

Q72.3 Ayak ve ayak parmak(lar)ın konjenital yokluğu 

Q72.4 Femurun longitudinal redüksiyon defekti 

Q72.5 Tibianın longitudinal redüksiyon defekti 

Q72.6 Fibulanın longitudinal redüksiyon defekti 

Q72.7 Yarık ayak 

Q72.8 Alt ekstremite(ler)in diğer redüksiyon defektleri 

Q72.9 Alt ekstremitenin redüksiyon defekti, tanımlanmamış 

Q73 Ekstremitenin redüksiyon defektleri tanımlanmamış 

 

Q73.0 Ekstremite(ler)in tanımlanmamış konjenital yokluğu 

Q73.1 Fokomeli, tanımlanmamış ekstremite(ler)in 

Q73.8 Ekstremite(ler)in tanımlanmamış diğer redüksiyon defektleri 

S48 Omuz ve üst kol travmatik amputasyonu 

S48.9 Omuz ve üst kol travmatik amputasyonu, düzey tanımlanmamış 

S58 Ön kolun travmatik amputasyonu 

S58.9 Ön kolun travmatik amputasyonu, düzey tanımlanmamış 

S78 Kalça ve uyluğun travmatik ampütasyonu  

S78.9 Kalça ve uyluğun travmatik amputasyonu, düzey tanımlanmamış 

S88 Baldır travmatik ampütasyonu  

S88.9 Baldırın travmatik amputasyonu, düzey tanımlanmamış 

S98 Ayak bileği ve ayağın travmatik ampütasyonu  

S98.4 Ayağın travmatik amputasyonu, düzey tanımlanmamış 

T05 Birden fazla vücut bölgesinin travmatik amputasyonları 

T05.0 İki elin travmatik amputasyonu 

T05.1 Bir el ve diğer kol [herhangi bir seviyede, el hariç] travmatik amputasyonu 



T05.2 İki kolun [herhangi bir seviyede] travmatik amputasyonu 

T05.3 İki ayağın travmatik amputasyonu 

T05.4 Bir ayak ve diğer bacak [herhangi bir seviyede, ayak hariç] travmatik amputasyonu 

T05.5 İki bacak [herhangi seviyede] travmatik amputasyonu 

T05.6 Üst ve alt ekstremiteler, herhangi kombinasyon [herhangi bir seviyede]un 

T05.8 Vücut kısımlarının diğer kombinasyonlarının travmatik amputasyonu 

T05.9 Birden fazla travmatik amputasyon, tanımlanmamış 

T09.6 Gövdenin travmatik amputasyonu, düzey tanımlanmamış 

T11.6 Üst ekstremitenin travmatik amputasyonu, düzey tanımlanmamış 

 

KOMPLİKASYON VE SEKELLER 

T84 İnternal ortopedik protez cihazları, implant ve greftlerinin komplikasyonları 

T84.0 İnternal eklem protezinin mekanik komplikasyonu 

T84.1 Ekstremite kemiklerinin internal tesbit cihazının mekanik komplikasyonu 

T84.2 Kemiklerin internal tesbit cihazının diğer mekanik komplikasyonu 

T84.3 Kemik cihazları, implantları ve greftlerinin diğer mekanik komplikasyonu 

T84.4 İnternal ortopedik cihazlar, implantlar ve greftlerin diğer mekanik komplikasyonu 

T84.5 İnternal eklem protezinden dolayı enfeksiyon ve enflamatuvar reaksiyon 

T84.6 İnternal tesbit cihazından [herhangi yer] dolayı enfeksiyon ve enflamatuvar reaksiyon 

T85 İnternal ortopedik protez cihazları, implantları ve greftlerinin diğer 

T85.0 Kafaiçi (birleştirici) ventriküler şantın mekanik komplikasyonu 

T85.1 Sinir sisteminin implante elektronik uyarıcısının mekanik komplikasyonu 

 

 

T87 Tekrar yerleştirme ve amputasyona özgü komplikasyonlar 

T87.0 Üst ekstremitenin (kısmi) tekrar yerleştirilmesinin komplikasyonları 

T87.1 Alt ekstremitenin (kısmi) tekrar yerleştirilmesinin komplikasyonları 

T87.2 Tekrar yerleştirilmiş vücut kısımlarının diğer komplikasyonları 

T87.3 Amputasyon güdüğünün nöroması 

T87.4 Amputasyon güdüğünün enfeksiyonu 

T87.5 Amputasyon güdüğünün nekrozu 

T87.6 Amputasyon güdüğünün diğer ve tanımlanmamış komplikasyonları 

T90.3 Kranyal sinir yaralanmasının sekeli 

T90.8 Başın diğer tanımlanmış yaralanmalarının sekeli 

T90.9 Başın tanımlanmamış yaralanmasının sekeli 

T91 Boyun ve gövde yaralanmalarının sekeli 

T91.0 Boyun ve gövdenin yüzeysel yaralanma ve açık yarasının sekeli 



T91.1 Omurga kırığı sekeli 

T91.2 Toraks ve pelvis diğer kırığının sekeli 

T92 Üst ekstremite yaralanmalarının sekeli 

T92.0 Üst ekstremite açık yarasının sekeli 

T92.1 Kol kırığının sekeli 

T92.2 El bileği ve el düzeyinde kırığın sekeli 

T92.3 Üst ekstremite çıkık, burkulma ve gerilme sekeli 

T92.4 Üst ekstremite siniri yaralanmasının sekeli 

T92.5 Üst ekstremitenin kas ve tendonunun yaralanmasının sekeli 

T92.6 Üst ekstremitenin ezilme yaralanma ve travmatik amputasyonunun sekeli 

T92.8 Üst ekstremitenin diğer tanımlanmış yaralanmalarının sekeli 

T92.9 Üst ekstremitenin tanımlanmamış yaralanmasının sekeli 

T93 Alt ekstremite yaralanmalarının sekeli 

T93.0 Alt ekstremite açık yarasınını sekeli 

T93.1 Femurun kırığı sekeli 

T93.2 Alt ekstremite diğer kırıklarının sekeli 

T93.3 Alt ekstremitenin çıkığı, burkulması ve gerilmesinin sekeli 

T93.4 Alt ekstremite sinir yaralanmasının sekeli 

T93.5 Alt ekstremite kas ve tendon yaralanmasının sekeli 

T93.6 Alt ekstremitenin ezilme yaralanması ve travmatik amputasyonunun sekeli 

T93.8 Alt ekstremitenin diğer tanımlanmış yaralanmalarının sekeli 

T93.9 Alt ekstremitenin tanımlanmamış yaralanmasının sekeli 

T94 Birden fazla ve tanımlanmamış vücut bölgesi yaralanmaların sekeli 

T94.0 Birden fazla vücut bölgesi yaralanmaların sekeli 

T94.1 Yaralanmaların sekeli, vücut bölgesine göre tanımlanmamış 

 

Z54.0 Cerrahi sonrası iyileşme dönemi 

Z54.4 Kırık iyileşmesi sonrası iyileşme dönemi 

Z54.7 Kombine tedaviyi sonrası iyileşme dönemi 

 

YANIK VE KOROZYONLAR 

T20 Baş ve boyunda yanık ve korozyonlar 

T20.0 Baş ve boynun derecesi tanımlanmamış yanığı 

T20.1 Baş ve boynun birinci derece yanığı 

T20.2 Baş ve boynun ikinci derece yanığı 

T20.3 Baş ve boynun üçüncü derece yanığı 

T20.4 Baş ve boynun derecesi tanımlanmamış korozyonu 

T20.5 Baş ve boynun birinci derece korozyonu 

T20.6 Baş ve boynun ikinci derece korozyonu 



T20.7 Baş ve boynun üçüncü derece korozyonu 

T21 Gövde yanık ve korozyonlar 

T21.0 Gövdenin derecesi tanımlanmamış yanığı 

T21.1 Gövdenin birinci derece yanığı 

T21.2 Gövdenin ikinci derece yanığı 

T21.3 Gövdenin üçüncü derece yanığı 

T21.4 Gövdenin derecesi tanımlanmamış korozyonu 

T21.5 Gövdenin birinci derece korozyonları 

T21.6 Gövdenin ikinci derece korozyonları 

T21.7 Gövdenin üçüncü derece korozyonları 

T22 Omuz ve üst ekstremitenin yanık ve korozyonlar, el bileği ve el hariç 

T22.0 Omuz ve üst ekstremitenin derecesi tanımlanmamış yanığı, el ve el bileği hariç 

T22.1 Omuz ve üst ekstremitenin birinci derece yanığı, el ve el bileği hariç 

T22.2 Omuz ve üst ekstremitenin ikinci derece yanığı, el ve el bileği hariç 

T22.3 Omuz ve üst ekstremitenin üçüncü derece yanığı, el ve el bileği hariç 

T22.4 Omuz ve üst ekstremitenin derecesi tanımlanmamış korozyonları, el ve el bileği hariç 

T22.5 Omuz ve üst ekstremitenin birinci derece korozyonları, el ve el bileği hariç 

T22.6 Omuz ve üst ekstremitenin ikinci derece korozyonları, el ve el bileği hariç 

T22.7 Omuz ve üst ekstremitenin üçüncü derece korozyonları, el ve el bileği hariç 

T23 El bileği ve elin yanık ve korozyonları 

T23.0 El bileği ve elin derecesi tanımlanmamış yanığı 

T23.1 El bileği ve elin birinci derece yanığı 

T23.4 El bileği ve elin derecesi tanımlanmamış korozyonlar 

T23.5 El bileği ve elin birinci derece korozyonlar 

T24 Kalça ve alt ekstremitenin yanma ve korozyonlar, ayak bileği ve ayak hariç 

T24.0 Kalça ve üst ekstremitenin derecesi tanımlanmamış yanığı, ayak bileği ve ayak hariç 

T24.1 Kalça ve üst ekstremitenin birinci derece yanığı, ayak bileği ve ayak hariç 

T24.2 Kalça ve üst ekstremitenin ikinci derece yanığı, ayak bileği ve ayak hariç 

T24.3 Kalça ve üst ekstremitenin üçüncü derece yanığı, ayak bileği ve ayak hariç 

T24.4 Kalça ve üst ekstremitenin derecesi tanımlanmamış korozyonları,ayak bileği ve ayak 

hariç 

T24.5 Kalça ve üst ekstremitenin birinci derece korozyonları, ayak bileği ve ayak hariç 

T24.6 Kalça ve üst ekstremitenin ikinci derece korozyonları, ayak bileği ve ayak hariç 

T24.7 Kalça ve üst ekstremitenin üçüncü derece korozyonları, ayak bileği ve ayak hariç 

T25 Ayak bileği ve ayağın yanma ve korozyonları 

T25.0 Ayak bileği ve ayağın derecesi tanımlanmamış yanığı 

T25.1 Ayak bileği ve ayağın birinci derece yanığı 

T25.2 Ayak bileği ve ayağın ikinci derece yanığı 

T25.3 Ayak bileği ve ayağın üçüncü derece yanığı 

T25.4 Ayak bileği ve ayağın derecesi tanımlanmamış korozyonları 

T25.5 Ayak bileği ve ayağın birinci derece korozyonları 

T25.6 Ayak bileği ve ayağın ikinci derece korozyonları 



T25.7 Ayak bileği ve ayağın üçüncü derece korozyonları 

T26 Göz ve adnekslerinin yanık ve korozyonları 

T27 Solunum yolu yanık ve korozyonları 

T27.0 Larinks ve trakea yanığı 

T27.1 Akciğer, larinks ve trakea yanığı 

T27.2 Solunum yolunun diğer kısımlarının yanığı 

T27.3 Solunum yolunun yanığı, yer tanımlanmamış 

T27.4 Larenks ve trakea korozyonları 

T27.5 Akciğer, larenks ve trakea korozyonları 

T27.6 Solunum yolunun diğer kısımlarının korozyonları 

T27.7 Solunum yolunun korozyonları, yer tanımlanmamış 

T29 Birden fazla vücut bölgesinin yanık ve korozyonları 

T29.0 Birden fazla bölgenin yanıkları, derecesi tanımlanmamış 

T29.1 Birden fazla bölgenin yanıkları, yanıklar birinci derece üzerinde değil 

T29.2 Birden fazla bölgenin yanıkları, yanıklar ikinci derece üzerinde değil 

T29.3 Birden fazla bölgenin yanıkları, yanıklar üçüncü derece üzerinde değil 

T29.4 Birden fazla bölgenin korozyonları, derecesi tanımlanmamış 

T29.5 Birden fazla bölgenin korozyonları, korozyonlar birinci derece üzerinde değil 

T29.6 Birden fazla bölgenin korozyonları, korozyonlar ikinci derece üzerinde değil 

T29.7 Birden fazla bölgenin korozyonları, korozyonlar üçüncü derece üzerinden değil 

T30 Yanma ve korozyonlar, vücut bölgesi tanımlanmamış 

T30.0 Vücut bölgesi tanımlanmamış yanığı, derecesi tanımlanmamış 

T30.1 Birinci derece yanık, vücut bölgesi tanımlanmamış 

T30.2 İkinci derece yanık, vücut bölgesi tanımlanmamış 

T30.3 Üçüncü derece yanık, vücut bölgesi tanımlanmamış 

T30.4 Vücut kısmının tanımlanmamış korozyonu, derecesi tanımlanmamış 

T30.5 Birinci derece korozyon, vücut bölgesi tanımlanmamış 

T30.6 İkinci derece korozyon, vücut bölgesi tanımlanmamış 

T30.7 Üçüncü derece korozyon, vücut bölgesi tanımlanmamış 

T31 Vücut yüzeyi tutulumunun yaygınlığına göre sınıflandırılan yanıklar 

T31.0 Vücut yüzeyinin %10’undan daha azını tutan yanıklar 

T31.1 Vücut yüzeyinin %10-19’unu tutan yanıklar 

T31.2 Vücut yüzeyinin %20-29’unu tutan yanıklar 

T31.3 Vücut yüzeyinin %30-39’unu tutan yanıklar 

T31.4 Vücut yüzeyinin %40-49’unu tutan yanıklar 

T31.5 Vücut yüzeyinin %50-59’unu tutan yanıklar 

T31.6 Vücut yüzeyinin %60-69’unu tutan yanıklar 

T31.7 Vücut yüzeyinin %70-79’unu tutan yanıklar 

T31.8 Vücut yüzeyinin %80-89’unu tutan yanıklar 

T31.9 Vücut yüzeyinin %90 veya daha fazlasını tutan yanıklar 

T32 Vücut yüzeyi tutulum yaygınlığına göre sınıflanmış korozyonlar 

T32.0 Vücut yüzeyinin %10’ndan daha azını tutan korozyonlar T32.1 Vücut yüzeyinin %10-



19’unu tutan korozyonlar 

T32.2 Vücut yüzeyinin %20-29’unu tutan korozyonlar 

T32.3 Vücut yüzeyinin %30-39’unu tutan korozyonlar 

T32.4 Vücut yüzeyinin %40-49’unu tutan korozyonlar 

T32.5 Vücut yüzeyinin %50-59’unu tutan korozyonlar 

T32.6 Vücut yüzeyinin %60-69’unu tutan korozyonlar 

T32.7 Vücut yüzeyinin %70-79’unu tutan korozyonlar 

T32.8 Vücut yüzeyinin %80-89’unu tutan korozyonlar 

T32.9 Vücut yüzeyinin %90 veya daha fazlasını tutan korozyonlar 

T33 Yüzeysel donma 

T33.0 Başın yüzeysel donuğu 

T33.1 Boynun yüzeysel donuğu 

T33.2 Toraks yüzeysel donuğu 

T33.3 Karın duvarı, bel ve pelvis yüzeysel donuğu 

T33.4 Kol yüzeysel donuğu 

T33.5 El bileği ve elin yüzeysel donuğu 

T33.6 Kalça ve uyluğun yüzeysel donuğu 

T33.7 Diz ve baldırın yüzeysel donuğu 

T33.8 Ayak bileği ve ayağın yüzeysel donuğu 

T33.9 Yüzeysel donuk, diğer ve tanımlanmamış yerlerin 

T34 Doku nekrozuyla birlikte olan donuk 

T34.0 Kafanın doku nekrozuyla birlikte olan donuğu 

T34.1 Boyunun doku nekrozuyla birlikte olan donuğu 

T34.2 Toraksın doku nekrozuyla birlikte olan donuğu 

T34.3 Karın duvarı, bel ve pelvisin doku nekrozuyla birlikte olan donuğu 

T34.4 Kolun doku nekrozuyla birlikte olan donuğu 

T34.5 El bileği ve elin doku nekrozuyla birlikte olan donuğu 

T34.6 Kalça ve uyluğun doku nekrozuyla birlikte olan donuğu 

T34.7 Diz ve baldırın doku nekrozuyla birlikte olan donuğu 

T34.8 Ayak bileği ve ayağın doku nekrozuyla birlikte olan donuğu 

T35.3 Toraks, karın, bel ve pelvisin tanımlanmamış donuğu 

T35.4 Üst ekstremitenin tanımlanmamış donuğu 

T35.5 Alt ekstremitenin tanımlanmamış donuğu 

T35.6 Birden fazla vücut bölgesinin tanımlanmamış donuğu 

T35.7 Donuk tanımlanmamış, yer tanımlanmamış 

T95 Yanık, korozyon ve donma sekeli 

T95.0 Baş ve boyunun yanma, korozyon ve donma sekeli 

T95.1 Gövdenin yanma, korozyon ve donma sekeli 

T95.2 Üst ekstremitenin yanma, korozyon ve donma sekeli 

T95.3 Alt ekstremitenin yanma, korozyon ve donma sekeli 

T95.4 Vücut yüzey tutulumu yaygınlığına göre sınıflandırılabilen yanık ve korozyon sekeli 

T95.8 Korozyon ve donma diğer tanımlanmış yanık, sekeli 



T95.9 Korozyon ve donma tanımlanmamış yanık, sekeli 

 

 

TRAVMA VE YARALANMA SORUNLARI 

S02.6 Mandibulanın kırığı 

S03 Kafa eklem ve ligamentlerinin çıkık, gerilme ve burkulması 

S03.0 Çene çıkığı (dislokasyon) 

S03.4 Çene gerilme ve burkulması 

S03.5 Başın diğer ve tanımlanmamış yerleri eklem ve ligamentlerinin gerilme ve burkulması 

S12 Boyun kırığı 

S12.0 Birinci servikal vertebra kırığı 

S12.1 İkinci servikal vertebra kırığı 

S12.2 Servikal vertebra diğer tanımlanmış kırığı 

S12.7 Servikal omurga birden fazla kırığı 

S12.8 Boynun diğer kısımlarının kırığı 

S12.9 Boyun kırığı, yer tanımlanmamış 

S13 Boyun seviyesinde eklem ve ligamentlerin çıkık, gerilme ve burkulması 

S13.0 Servikal intervertebral disk travmatik yırtılması 

S13.1 Servikal vertebra çıkığı 

S13.2 Boynun diğer ve tanımlanmamış kısımlarının çıkığı 

S13.3 Boyunun birden fazla çıkığı 

S13.4 Servikal omurganın gerilme ve burkulması 

S13.6 Boynun diğer ve tanımlanmamış kısımları eklem ve ligamentlerinin gerilme ve 

 

S16 Boyun seviyesinde kas ve tendonun yaralanması 

S20 Toraks yüzeysel yaralanması 

S20.2 Toraks kontüzyonu 

S21 Toraks açık yarası 

S22 Kaburga(lar), sternum ve torasik omurga kırıkları 

S22.0 Torasik vertebra kırığı 

S23 Toraks eklem ve ligamentlerinin çıkığı, gerilmesi, burkulması 

S30.0 Bel ve pelvis kontüzyonu 

S32 Lomber omurga ve pelvis kırığı 

S32.0 Lomber vertebra kırığı 

S32.1 Sakrum kırığı 

S32.2 Koksiks kırığı 

S32.3 İlium kırığı 

S32.4 Asetabulum kırığı 



S32.5 Pubis kırığı 

S32.7 Lomber omurga ve pelvis birden fazla kırıkları 

S32.8 Lomber vertebra ve pelvisin diğer ve tanımlanmamış kısımlarının kırığı 

S33 Lomber vertebra ve pelvis eklem ve ligamentlerinin çıkık, burkulma 

S33.0 Lomber intervertebral disk travmatik yırtığı 

S33.1 Lomber vertebra çıkığı 

S33.2 Sakroiliak ve sakrokoksigeal eklem çıkığı 

S33.3 Lomber omurga ve pelvisin diğer ve tanımlanmamış kısımlarının çıkığı 

S33.4 Simfisis pupis travmatik yırtığı 

S33.5 Lomber omurga burkulma ve gerilmesi 

S33.6 Sakroiliak eklem burkulma ve gerilmesi 

S33.7 Lomber omurga ve pelvis diğer ve tanımlanmamış kısımlarının burkulma ve gerilmesi 

 

 

S40 Omuz ve üst kol yüzeysel yaralanması 

S40.0 Omuz ve üst kol kontüzyonu 

S42 Omuz ve üst kol kırığı 

S42.9 Omuz kemeri kırığı, yer tanımlanmamış 

S49 Omuz ve üst kolun diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları 

S49.7 Omuz ve üst kolun birden fazla yaralanmaları 

S49.8 Omuz ve üst kolun diğer tanımlanmış yaralanmaları 

S49.9 Omuz ve üst kolun tanımlanmamış yaralanması 

S50 Ön kolun yüzeysel yaralanması 

S50.0 El kontüzyonu 

S50.1 Ön kolun diğer ve tanımlanmamış kısımlarının kontüzyonu 

S50.7 Ön kolun birden fazla yüzeysel yaralanmaları 

S50.8 Ön kolun diğer yüzeysel yaralanmaları 

S50.9 Ön kolun yüzeysel yaralanması, tanımlanmamış 

S56 Ön kol düzeyinde kas ve tendon yaralanması 

S56.0 Ön kol düzeyinde başparmak fleksör kas ve tendon yaralanması 

S56.1 Ön kol düzeyinde diğer parmak(lar)ın fleksör kas ve tendon yaralanması 

S56.2 Ön kol düzeyinde diğer fleksör kas ve tendonların yaralanması 

S56.3 Ön kol düzeyinde başparmak ekstensor veya abduktor kas ve tendonlarının 

yaralanması 

S56.4 Ön kol düzeyinde diğer parmak(lar)ın ekstensor kas ve tendonunun yaralanması 

S56.5 Ön kol düzeyinde diğer ekstensor kas ve tendonun yaralanması 

S56.7 Ön kol düzeyinde birden fazla kas ve tendonların yaralanması 

S56.8 Ön kol düzeyinde diğer ve tanımlanmamış kas ve tendonların yaralanması 

S57 Ön kolun ezilme yaralanması 

S57.0 El bileğinin ezilmesi 



S57.8 Ön kol diğer kısımlarının ezilmesi 

S57.9 Ön kolun ezilmesi, yer tanımlanmamış 

S59 Ön kolun diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları 

S59.7 Ön kolun birden fazla yaralanmaları 

S59.8 Ön kolun diğer tanımlanmış yaralanmaları 

S59.9 Ön kolun tanımlanmamış yaralanması 

S60 El bileği ve elin yüzeysel yaralanması 

S60.2 El bileği ve elin diğer kısımlarının kontüzyonu 

S60.7 El bileği ve elin birden fazla yüzeysel yaralanmaları 

S60.8 El bileği ve elin diğer yüzeysel yaralanmaları 

S60.9 El bileği ve elin yüzeysel yaralanması, tanımlanmamış 

S63 El bileği ve el düzeyinde eklem ve ligamentlerin çıkık,burkulma ve gerilmesi 

S63.0 El bileği çıkığı 

S63.1 Parmak çıkığı 

S63.2 Parmakların birden fazla çıkığı 

S63.3 El bileği ve karpusun ligamentinin travmatik yırtığı 

S63.4 Metakarpofalangeal ve interfalangeal eklem(ler)de parmak ligamentinin travmatik 

yırtığı 

S63.5 El bileği burkulma ve gerilmesi 

S63.6 Parmak(lar)ın burkulma ve gerilmesi 

S63.7 Elin diğer ve tanımlanmamış kısımlarının burkulma ve gerilmesi 

S66 El bileği ve el düzeyinde kas ve tendon yaralanması 

S66.0 El bileği ve el düzeyinde başparmak uzun fleksor kas ve tendonunun yaralanması 

S66.1 Parmağın fleksor kas ve tendonunun diğer yaralanması 

S66.2 El bileği ve el düzeyinde baş parmak ekstansör kas ve tendonunun yaralanması 

S66.3 El bileği ve el düzeyinde diğer parmak ekstansör kas ve tendonunun yaralanması 

S66.4 El bileği ve el düzeyinde baş parmak intirinsik kas ve tendonunun yaralanması 

S66.5 El bileği ve el düzeyinde diğer parmak intirinsik kas ve tendonunun yaralanması 

S66.6 El bileği ve el düzeyinde birden fazla fleksör kas ve tendonların yaralanması 

S66.7 El bileği ve el düzeyinde birden fazla ekstansör kas ve tendonların yaralanması 

S66.8 El bileği ve el düzeyinde diğer kas ve tendonların yaralanması 

S66.9 El bileği ve el düzeyinde tanımlanmamış kas ve tendon yaralanması 

S69 El bileği ve elin diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları 

S69.7 El bileği ve elin birden fazla yaralanmaları 

S69.8 El bileği ve elin diğer tanımlanmış yaralanmaları 

S69.9 El bileği ve elin tanımlanmamış yaralanması 

S70 Kalça ve uyluğun yüzeysel yaralanması 

S70.0 Kalça kontüzyonu 

S70.1 Uyluk kontüzyonu 



S76 Kalça ve uyluk düzeyinde kas ve tendon yaralanması 

S76.0 Kalça kas ve tendonunun yaralanması 

S76.1 Kuadriceps kas ve tendonunun yaralanması 

S76.2 Kalçanın adduktor kas ve tendonunun yaralanması 

S76.3 Uyluk düzeyinde posterior kas grubu kas ve tendonunun yaralanması 

S76.4 Uyluk düzeyinde diğer ve tanımlanmamış kas ve tendon yaralanması 

S76.7 Kalça ve uyluk düzeyinde birden fazla kas ve tendon yaralanması 

S77 Kalça ve uyluğun ezilme yaralanması 

S77.0 Kalçanın ezilme yaralanması 

S77.1 Uyluğun ezilme yaralanması 

S77.2 Uyluk ve kalçanın ezilme yaralanması 

S79 Kalça ve uyluğun diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları 

S79.7 Kalça ve uyluğun birden fazla yaralanmaları 

S79.8 Kalça ve uyluğun diğer tanımlanmış yaralanmaları 

S79.9 Kalça ve uyluğun tanımlanmamış yaralanması 

S80 Baldırın yüzeysel yaralanması 

S80.0 Diz kontüzyonu 

S80.1 Baldırın diğer ve tanımlanmamış yerlerinin kontüzyonu 

S80.7 Baldırın birden fazla yüzeysel yaralanmaları 

S80.8 Baldırın diğer yüzeysel yaralanmaları 

S80.9 Baldırın yüzeysel yaralanması, tanımlanmamış 

S82 Baldırın kırığı, diz dahil 

S47 Omuz ve üst kol ezilme yaralanması 

S86 Baldır düzeyinde kas ve tendon yaralanması 

S86.0 Aşil tendon yaralanması 

S86.1 Baldır düzeyinde posterior kas grubu diğer kas(lar) ve tendon(lar)ın yaralanması 

S86.2 Baldır düzeyinde anterior kas grubu kas(lar) ve tendon(lar)ın yaralanması 

S86.3 Baldır düzeyinde peroneal kas grubu kas(lar) ve tendon(lar)ın yaralanması 

S86.7 Baldır düzeyinde birden fazla kas ve tendon yaralanması 

S86.8 Baldır düzeyinde diğer kas ve tendonların yaralanması 

S86.9 Baldır düzeyinde tanımlanmamış kas ve tendon yaralanması 

S87 Baldır ezilme yaralanması 

S87.0 Diz ezilme yaralanması 

S87.8 Baldır diğer ve tanımlanmamış kısımlarının ezilme yaralanması 

S89 Baldırın diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları 

S89.7 Baldırın birden fazla yaralanmaları 

S89.8 Baldırın diğer tanımlanmış yaralanmaları 

S89.9 Baldırın tanımlanmamış yaralanması 

S90 Ayak bileği ve ayağın yüzeysel yaralanması 

S90.0 Ayak bileği kontüzyonu 

S90.3 Ayağın diğer ve tanımlanmamış kısımlarının kontüzyonu 



S90.7 Ayak bileği ve ayağın birden fazla yüzeysel yaralanmaları 

S90.8 Ayak bileği ve ayağın diğer yüzeysel yaralanmaları 

S90.9 Ayak bileği ve ayağın yüzeysel yaralanması, tanımlanmamış 

S91 Ayak bileği ve ayağın açık yarası 

S92 Ayak kırığı, ayak bileği hariç 

S93 Ayak bileği ve ayak düzeyinde eklem ve ligamentlerin çıkık, 

S93.0 Ayak bileği eklemi çıkığı S93.1 Ayak parmak(lar)ın çıkığı 

S93.2 Ayak bileği ve ayak düzeyinde ligament yırtılması 

S93.3 Ayağın diğer ve tanımlanmamış kısımlarının çıkığı 

S93.4 Ayak bileğinin burkulma ve gerilmesi 

S93.5 Ayak parmak(lar)ın burkulma ve gerilmesi 

S93.6 Ayağın diğer ve tanımlanmamış parçalarının burkulma ve gerilmesi 

S96 Ayak bileği ve ayak düzeyinde kas ve tendon yaralanması 

S96.0 Ayak bileği ve ayak düzeyinde uzun fleksör kas ve tendonunun yaralanması 

S96.1 Ayak bileği ve ayak düzeyinde ayak parmağı uzun ekstansör kas ve tendonunun 

yaralanması 

S96.2 Ayak bileği ve ayak düzeyinde intrinsik kas ve tendon yaralanması 

S96.7 Ayak bileği ve ayak düzeyinde birden fazla kas ve tendon yaralanması 

S96.8 Ayak bileği ve ayak düzeyinde diğer kas ve tendon yaralanması 

S96.9 Ayak bileği ve ayak düzeyinde tanımlanmamış kas ve tendon yaralanması 

S97 Ayak bileği ve ayağın ezilme yaralanması 

S97.0 Ayak bileği ezilme yaralanması 

S97.1 Ayak parmak(lar)ın ezilme yaralanması 

S97.8 Ayak bileği ve ayağın diğer parçalarının ezilme yaralanması 

S99 Ayak bileği ve ayağın diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları 

S99.7 Ayak bileği ve ayağın birden fazla yaralanmaları 

S99.8 Ayak bileği ve ayağın diğer tanımlanmış yaralanmaları 

S99.9 Ayak bileği ve ayağın tanımlanmamış yaralanması 

 

T02 Birden fazla vücut bölgesi kırıkları 

T02.0 Boyun ve baş kırıkları 

T02.1 Toraks, bel ve pelvis kırıkları 

T02.2 Tek üst ekstremite birden fazla bölge kırıkları 

T02.3 Tek alt ekstremite birden fazla bölge kırıkları 

T02.4 Her iki üst ekstremite birden fazla bölge kırıkları 

T02.5 Her iki alt ekstremite birden fazla bölge kırıkları 

T02.6 Alt ekstremite(ler) ile üst ekstremite(ler)in birden fazla bölge kırıkları 

T02.7 Ekstremite(ler) ile pelvis, bel ve toraks kırıkları 

T02.8 Vücut bölgelerinin diğer kombinasyonlarının kırıkları 

T02.9 Birden fazla kırıklar, tanımlanmamış 

T03 Birden fazla vücut bölgelerinin çıkık, burkulma ve gerilmeleri 



T03.0 Boyun ve başın çıkık, burkulma ve gerilmeleri 

T03.1 Toraks, bel ve pelvis çıkık, burkulma ve gerilmeleri 

T03.2 Üst ekstremite(ler)in birden fazla bölgeleri çıkık, burkulma ve gerilmeleri 

T03.3 Alt ekstremite(ler)in birden fazla bölgelerinin çıkık, burkulma ve gerilmeleri 

T03.4 Alt ve üst ekstremite(ler)in birden fazla bölgelerinin çıkık, burkulma ve gerilmeleri 

T03.8 Vücut bölgeleri diğer kombinasyonlarının çıkık, burkulma ve gerilmeleri 

T03.9 Birden fazla çıkık, burkulma ve gerilmeleri, tanımlanmamış 

T04 Birden fazla vücut kısımlarının ezici yaralanmaları 

T04.0 Boyun ve baş ezici yaralanmaları 

T04.1 Karın, bel, pelvis ve toraksın ezici yaralanmaları 

T04.2 Üst ekstremite(ler)in birden fazla ezici yaralanmaları 

T04.3 Alt ekstremite(ler)in birden fazla ezici yaralanmaları 

T04.4 Alt ekstremite(ler) ile üst ekstremite(ler) birden fazla ezici yaralanmaları 

T04.7 Ekstremite(ler) ile pelvis, bel, karın ve toraksın ezici yaralanmaları 

T04.8 Vücut kısımlarının diğer kombinasyonlarının ezici yaralanmaları 

T04.9 Birden fazla ezici yaralanmalar, tanımlanmamış 

T06 Birden fazla vücut bölgelerinin diğer yaralanmaları, başka yerde sınıflanmamış 

T08 Omurga kırığı, düzey tanımlanmamış 

T09 Omurga ve gövdenin diğer yaralanmaları, düzey tanımlanmamış 

T09.2 Eklem ve gövde ligamentinin çıkığı, burkulması, gerilmesi, tanımlanmamış 

T09.5 Gövdenin tanımlanmamış kas ve tendon yaralanması 

T09.8 Gövdenin diğer tanımlanmış yaralanmaları, düzey tanımlanmamış 

T10 Üst ekstremite kırığı, düzey tanımlanmamış 

T11 Üst ekstremitenin diğer yaralanmaları, düzey tanımlanmamış 

T11.0 Üst ekstremite yüzeysel yaralanması, düzey tanımlanmamış 

T11.1 Üst ekstremite açık yarası, düzey tanımlanmamış 

T11.2 Üst ekstremitenin tanımlanmamış eklem ve ligamentlerinin çıkığı,burkulması ve 

T11.4 Üst ekstremitenin tanımlanmamış kan damarı yaralanması, düzey tanımlanmamış 

T11.5 Üst ekstremitenin tanımlanmamış kas ve tendon yaralanması, düzey tanımlanmamış 

T11.8 Üst ekstremitenin diğer tanımlanmış yaralanmaları, düzey tanımlanmamış 

T11.9 Üst ekstremitenin tanımlanmamış yaralanması, düzey tanımlanmamış 

T12 Alt ekstremite kırığı, düzey tanımlanmamış 

T13 Alt ekstremitenin diğer yaralanmaları, düzey tanımlanmamış 

T13.0 Alt ekstremite yüzeysel yaralanması, düzey tanımlanmamış 

T13.1 Alt ekstremite açık yarası, düzey tanımlanmamış 

T13.2 Alt ekstremite tanımlanmamış eklem ve ligamentlerinin çıkığı, burkulması, 

T13.4 Alt ekstremitenin tanımlanmamış kan damarı yaralanması, düzey tanımlanmamış 

T13.5 Alt ekstremitenin tanımlanmamış kas ve tendon yaralanması, düzey tanımlanmamış 

T13.6 Alt ekstremitenin travmatik amputasyonu, düzey tanımlanmamış 

T13.8 Alt ekstremitenin diğer tanımlanmış yaralanmaları, düzey tanımlanmamış 



T13.9 Alt ekstremitenin tanımlanmamış yaralanması, düzey tanımlanmamış 

T14 Vücut bölgesi yaralanması, tanımlanmamış 

T14.0 Vücut bölgesi tanımlanmamış yüzeysel yaralanması 

T14.1 Vücut kısmının tanımlanmamış açık yarası 

T14.2 Vücut bölgesi tanımlanmamış kırığı 

T14.3 Vücut bölgesinin tanımlanmamış çıkığı, burkulması ve gerilmesi 

 

T14.5 Vücut bölgesi tanımlanmamış kan damar(lar)ının yaralanması 

T14.6 Vücut bölgesi tanımlanmamış tendon ve kaslarının yaralanması 

T14.8 Vücut bölgesinin tanımlanmamış diğer yaralanması 

T14.9 Yaralanma, tanımlanmamış 

ORGAN NAKİLLERİ 

Z94 Organ ve doku nakilleri 

Z94.0 Böbrek nakli 

Z94.2 Akciğer nakli 

Z94.3 Kalp ve akciğerler nakli 

Z94.4 Karaciğer nakli 

Z94.5 Deri nakli 

Z94.6 Kemik nakli 

Z94.7 Kornea nakli 

Z94.8 Organ ve doku nakli, diğer 

Z94.9 Organ ve doku nakli, tanımlanmamış 

Z96 Fonksiyonel diğer implantlar 

Z97.1 Yapay ekstremite (tam) (kısmi) 

 

 

YUMUŞAK DOKU ROMATİZMASI 

M76 Alt ekstremitenin entezopatileri, ayak hariç 

M76.0 Gluteal tendinit 

M76.1 Psoas tendiniti 

M76.2 İliak krest spuru 

M76.3 İliotibial band sendromu 

M76.4 Tibial kollateral bursit [Pellegrini-Stieda] 

M76.5 Patellar tendinit 

M76.6 Aşil tendiniti 

M76.7 Peroneal tendinit 

M76.8 Alt ekstremitenin diğer enteropatileri, ayak hariç 



M76.9 Alt ekstremitenin entezopatisi, tanımlanmamış 

 

M77 Entezopatiler, diğer 

M77.0 Medial epikondilit 

M77.1 Lateral epikondilit 

M77.2 El bileğinin periartriti 

M77.3 Kalkaneal spur 

M77.4 Metatarsalji 

M77.5 Ayağın diğer entezopatisi 

M77.8 Entezopatiler diğer, başka yerde sınıflanmamış 

M77.9 Entezopati, tanımlanmamış 

 

M79 Diğer yumuşak doku bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış 

M79.0 Romatizma, tanımlanmamış 

M79.1 Miyalji 

M79.2 Nöralji ve nörit, tanımlanmamış 

M79.3 Pannikülit, tanımlanmamış 

M79.4 Yağ yastığının hipertrofisi (infrapatellar) 

M79.5 Rezidüel yabancı cisim, yumuşak dokuda 

M79.8 Yumuşak doku bozuklukları diğer, tanımlanmış 

M79.9 Yumuşak doku bozukluğu, tanımlanmamış 

M67 Sinovya ve tendonun diğer bozuklukları 

M67.0 Kısa aşil tendonu (kazanılmış) 

M67.1 Tendonun (kılıf) diğer kontraktürü 

M67.2 Sinovyal hipertrofi, başka yerde sınıflanmamış 

M67.3 Geçici sinovit 

M67.4 Ganglion 

M67.8 Sinovya ve tendonun diğer tanımlanmış bozuklukları 

M67.9 Sinovya ve tendonun bozukluğu, tanımlanmamış 

M68* Sinovya ve tendonun bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda 

M68.0* Sinovit ve tenosinovit, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda 

M68.8* Sinovya ve tendonun diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda 

 

M70 Yumuşak doku bozuklukları, kullanma, aşırı kullanma ve basınç ile ilişkili 

M70.0 El ve bileğin kronik krepitan sinoviti 

M70.1 Elin bursiti 

M70.2 Olekranon bursiti 

M70.3 Bilek bursiti, diğer 

M70.4 Prepatellar bursit 



M70.5 Dizin diğer bursiti 

M70.6 Trokanterik bursit 

M70.7 Kalçanın diğer bursiti 

M70.8 Yumuşak doku bozuklukları, diğer, kullanma, aşırı kullanma ve basınç ile ilişkili 

M70.9 Yumuşak doku bozukluğu tanımlanmamış, kullanma, aşırı kullanma ve basınç ile ilişkili 

 

M71 Bursopatiler, diğer 

M71.0 Bursa apsesi 

M71.1 Enfektif bursit, diğer 

M71.2 Popliteal boşluğun sinovial kisti [Baker] 

M71.3 Diğer bursal kist 

M71.4 Bursada kalsiyum depoziti 

M71.5 Diğer bursit, başka yerde sınıflandırılmamış 

M71.8 Bursopatiler diğer, tanımlanmış 

M71.9 Bursopati, tanımlanmamış 

M72 Fibroblastik bozukluklar 

 

M72.0 Palmar fasial fibromatozis [Dupuytren] 

M72.1 Knukle pads 

M72.2 Plantar fasial fibromatozis 

M72.3 Nodüler fasiit 

M72.4 Psödosarkomatöz fibromatozis 

M72.5 Fasiit, başka yerde sınıflanmamış 

M72.8 Fibroblastik bozukluklar, diğer 

M72.9 Fibroblastik bozukluk, tanımlanmamış 

 

M73* Yumuşak doku bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda 

M73.0* Gonokokkal bursit (A54.4†) 

M73.1* Sifilitik bursit (A52.7†) 

M73.8* Yumuşak doku bozuklukları diğer, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda 

 

METABOLİK VE VASKÜLER  KEMİK HASTALIKLARI  

M80 Osteoporoz, patolojik kırık ile 

M80.0 Postmenapozal osteoporoz, patolojik kırık ile 

M80.1 Postooforektomi osteoporozu, patolojik kırık ile 

M80.2 Kötü kullanım osteoporozu, patolojik kırık ile 



M80.3 Cerrahi sonrası malabsorbsiyon osteoporozu, patolojik kırık ile 

M80.4 İlaca bağlı osteoporoz, patolojik kırık ile 

M80.5 İdiopatik osteoporoz, patolojik kırık ile 

M80.8 Osteoporoz diğer, patolojik kırık ile 

M80.9 Tanımlanmamış osteoporoz, patolojik kırık ile 

M81 Osteoporoz, patolojik kırıksız 

M81.0 Postmenapozal osteoporoz 

M81.1 Postooforektomi osteoporozu 

M81.2 Kötü kullanım osteoporozu 

M81.3 Cerrahi sonrası malabsorbsiyon osteoporozu 

M81.4 İlaca bağlı osteoporoz 

M81.5 İdiopatik osteoporoz 

M81.6 Lokalize osteoporoz [Lequesne] 

M81.8 Osteoporoz, diğer 

M81.9 Osteoporoz, tanımlanmamış 

M82* Osteoporoz, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda 

M82.0* Osteoporoz, multipl myelomda (C90.0†) 

M82.1* Osteoporoz, endokrin bozukluklarda (E00-E34†) 

M82.8* Osteoporoz, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda 

 

M83 Erişkin osteomalazi 

M83.0 Puerperal osteomalazi 

M83.1 Senil osteomalazi 

M83.2 Yetişkin osteomalazisi, malabsorbsiyona bağlı 

M83.3 Erişkin osteomalazisi, malnütrisyona bağlı 

M83.4 Alüminyum kemik hastalığı 

M83.5 Osteomalazi, erişkinlerde diğer, ilaca bağlı 

M83.8 Erişkin osteomalazisi, diğer 

M83.9 Erişkin osteomalazisi, tanımlanmamış 

 

M84 Kemik bütünlüğü bozuklukları 

M84.0 Kırığın yanlış kaynaması 

M84.1 Kırığın kaynamaması [psödoartroz] 

M84.2 Kırığın gecikmiş kaynaması 

M84.3 Stres kırığı 

M84.4 Patolojik kırık 

M84.8 Kemik bütünlüğünün diğer bozuklukları 

M84.9 Kemik bütünlüğünün bozukluğu, tanımlanmamış 

 



M87 Osteonekroz 

M87.0 Kemiğin idiopatik aseptik nekrozu 

M87.1 Osteonekroz, ilaçlara bağlı 

M87.2 Osteonekroz, geçirilmiş travmaya bağlı 

M87.3 Sekonder osteonekroz, diğer 

M87.8 Osteonekroz, diğer 

M87.9 Osteonekroz, tanımlanmamış 

 

M88 Kemiğin paget hastalığı [osteitis deformans] 

M88.0 Kafa kemiklerinin paget hastalığı 

M88.8 Kemiklerin paget hastalığı, diğer 

M88.9 Kemiğin paget hastalığı, tanımlanmamış 

M90.8* Osteopati, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda 

M91 Kalça ve pelvisin juvenil osteokondrozu 

M91.0 Pelvisin juvenil osteokondrozu 

M91.1 Femur başının juvenil osteokondrozu [Legg-Calve-Perthes] 

M91.2 Koksa plana 

M91.3 Psödokoksalji 

M91.8 Kalça ve pelvisin diğer juvenil osteokondrozisi 

M91.9 Kalça ve pelvisin juvenil osteokondrozu, tanımlanmamış 

 

M92 Juvenil osteokondroz, diğer 

M92.0 Humerusun juvenil osteokondrozu 

M92.1 Radius ve ulnanın juvenil osteokondrozu 

M92.2 Elin juvenil osteokondrozu 

M92.3 Üst ekstremitenin juvenil osteokondrozu, diğer 

M92.4 Patellanın juvenil osteokondrozu 

M92.5 Tibia ve fibulanın juvenil osteokondrozu 

M92.6 Tarsusun juvenil osteokondrozu 

M92.7 Metatarsusun juvenil osteokondrozu 

M92.8 Juvenil osteokondroz, diğer, tanımlanmış 

M92.9 Juvenil osteokondroz, tanımlanmamış 

M93 Osteokondropatiler, diğer 

M93.0 Kayan üst femoral epifiz (travmatik olmayan) 

M93.1 Yetişkin Kienböck hastalığı 

M93.2 Osteokondrit dissekans 

M93.8 Osteokondropatiler diğer, tanımlanmış 

M93.9 Osteokondropati, tanımlanmamış 

M94 Kıkırdağın diğer bozuklukları 



M94.0 Kondrokostal bileşke sendromu [Tietze] 

M94.1 Relapsing polikondrit 

M94.2 Kondromalazi 

M94.3 Kondroliz 

M94.8 Kıkırdağın diğer tanımlanmış bozuklukları 

M94.9 Kıkırdağın bozuklukları, tanımlanmamış 

 

 

 

 


